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Núm. 513
AJuntAment d’olot

Anunci sobre aprovació deinitiva del Reglament de serveis de la Policia Municipal

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2012, va aprovar deinitivament el Reglament 
de serveis de la Policia Municipal d’Olot. 

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació 
del text íntegre del Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot.

Olot, 14 de gener de 2013

Josep M. Corominas Barnadas
Alcalde

REGLAMENT DE SERVEIS DE LA POLlClA MUNICIPAL D’OLOT

Exposició de motius
 
Un dels elements essencials per a l’òptim funcionament de qualsevol organització d’àmbit públic, és la correcta adequació de 
la seva normativa interna al marc legal general que la regeix i fonamenta. Els canvis en la legislació, impulsats amb I’objectiu 
d’adaptar-la a una realitat i necessitats socials sempre canviants, exigeixen una revisió paral·lela de les normes i reglaments 
que la desenvolupen. En el cas concret de Policia Municipal, el marc general regulador de la seva estructura i organització ve 
deinit per la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 

Una Llei que, com assenyala al seu preàmbul fou redactada amb la inalitat d’establir un règim jurídic homogeni per a les 
policies locals, al temps que reconeix la necessitat de disposar d’una regulació deinida i especíica que permeti als ajuntaments 
elaborar un reglament intern i propi i dotar a la Policia Local de plena capacitat funcional i organitzativa; per tal que puguin 
esdevenir instruments vàlids que permetin als ajuntaments exercir les competències que la Llei els encomana”. 

Per últim, la disposició inal segona de la Llei estableix que: “Les corporacions locals, en un termini de dos anys, a comptar 
de l’entrada en vigor d’ aquesta Llei, han d’ aprovar el reglament especíic del cos o, si ja en tenien, adequar-lo als preceptes 
d’aquesta Llei i a les disposicions que la despleguin”. 

Arribats aquest punt, s’imposa la necessitat d’aprovar un Reglament de la Policia Municipal d’Olot, adaptat a la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de les policies locals.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I 

Naturalesa de la Policia Municipal

Article 1 
La Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, és un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organització 
jerarquitzada, integrada en un cos únic sense perjudici de I’organització interna que s’adopti en aquest reglament. 

Article 2 
La Policia Municipal d’Olot, en el marc de les relacions humanes i socials presidides per l’esperit de servei, la justícia i la 
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solidaritat, és un cos de seguretat destinat a defensar el compliment I’ordenament jurídic, protegir el Iliure exercici dels drets 
i de les Ilibertats dels ciutadans, garantir la seguretat pública i la convivència ciutadana i vetllar per I’efectiu compliment de 
les ordenances municipals. 

Article 3 
L’institut de la Policia Municipal es regirà pel seu règim estatuari segons els principis establerts a la Llei Orgànica 2/1986, de 
13 de marc, de Forces i Cossos de Seguretat, i per les disposicions legals que es dictin per la Generalitat de Catalunya i l’Estat 
en el seu àmbit respectiu, i per l’Ajuntament d’Olot en exercici de la potestat reglamentaria i d’organització interna. 

Article 4 
L’àmbit d’actuació d’aquesta Policia Municipal engloba el territori municipal d’Olot, excepte en situacions d’emergència. 

Article  5 
Per I’efectiva consecució de les seves inalitats en el territori, la Policia Municipal d’Olot coordinarà la seva actuació amb 
les altres policies locals del seu àmbit d’inluència, amb els cossos de seguretat de l’Estat, i amb els Mossos d’Esquadra de la 
Generalitat de Catalunya.
 
TÍTOL II 

L’ORGANITZACIÓ

Capítol 1

Funcions dels comandaments

Article 6 
Correspon al cap del cos: 
a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l’eicàcia, 
seguint les directrius i prioritats ixades per l’Alcalde. 
b) Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents. 
e) Assistir l’Alcalde en les seves funcions de planiicació, organització, coordinació i control, proposar-los les mesures 
organitzatives i els projectes que s’escaiguin per a la renovació i el perfeccionament dels procediments, sistemes i mètodes 
d’actuació que consideri convenients i informar-los del funcionament del servei. 
d) Elaborar un informe o memòria anual del servei. 
e) Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.

Article 7 
La resta de comandaments exerciran les funcions directives del cos conforme a les seves categories i àmbits de responsabilitat 
i atendran les comeses de col·laboració i assessorament que el cap del cos els assigni. 

Article 8
Cada torn estarà sota el comandament del cap de torn corresponent, i aquest podrà ser substituït, si s’escau, per un agent amb 
la igura de responsable de servei, proposat pel cap de la policia. 

Article 9
El funcionaris amb comandament en el cos han de tenir, dins de les respectives competències atribucions pròpies per resoldre 
les incidències que puguin sorgir en el servei; a més han d’informar el superior immediat, i si s’escau per la importància de 
l’assumpte al cap del cos. 

Article 10
Els comandaments del cos exigiran que tots els subordinats compleixin les obligacions assignades, i faran avinent als seus 
comandaments superiors, de manera immediata, totes les anomalies o novetats que observin en el servei i corregiran, 
immediatament i de forma personal aquelles que siguin de la seva competència. 

Article 11 
Els membres de la Policia Municipal poden exposar per la via jeràrquica, verbalment o per escrit els suggeriments relatius al 
servei, horaris i altres aspectes relacionats amb el desenvolupament de llurs funcions. 
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Article 12 
Els comandaments inspeccionaran els serveis que siguin competència seva les vegades que ho creguin oportú, sense que això 
limiti la iniciativa deis subordinats ni minvi l’eicàcia d’aquests, supeditant-los a controls innecessaris. 

Capítol 2
Organització de la Policia Municipal

Article 13 
L’organització de la Policia Municipal respondrà als principis de jerarquia competència, especialització funcional i coordinació. 

Article 14 
La Policia Municipal d’Olot sota el comandament del cap de la policia, s’estructura en àmbits i unitats. 
La creació, supressió i modiicació dels àmbits correspon a l’ Alcalde, a proposta del cap de la policia. Les unitats s’establiran 
per circular interna del cap de la policia.

Article 15 
La Policia Municipal d’Olot està estructurada per la prefectura, l’àmbit de mobilitat i seguretat viària, l’àmbit d’atenció al 
ciutadà i seguretat ciutadana, l’àmbit de proximitat i l’àmbit de suport logístic 

Cadascun d’aquests àmbits depèn directament del cap de cos i es desenvolupen segons una ordre circular especíica.

Títol III

UNIFORMITAT, IMATGE CORPORATIVA, RECURSOS MATERIALS I ÚS DEL MATERIAL POLICIAL 

Capítol l

Uniformitat 

Secció 1a. 
Deinició i regles generals

Article 16
Es deineix com a uniformitat el conjunt de normes que regulen el disseny, el color, les característiques i l’ús del vestuari, els 
distintius, I’equip i altres complements de què es disposa per dur a terme les diverses activitats i funcions del cos. 
L’uniforme és el conjunt de les peces del vestuari necessàries per desenvolupar les funcions assignades a les diferents unitats 
de la Policia Municipal, combinades d’acord amb les normes reguladores de la uniformitat. 

Article 17
L’Ajuntament lliurarà als funcionaris policials I’uniforme necessari per a I’adequada prestació dels serveis assignats. 
Anualment, els agents tenen reservada una quantia econòmica de la partida pressupostària d’uniformitat, per reposar el 
vestuari malmès per l’ús o per adquirir algun dels complements que se’ls puguin oferir. 

Article 18
Correspon a la prefectura determinar, mitjançant un comunicat, el pas de la uniformitat d’estiu a la d’hivern i al revés. 

Article 19 
L’Ajuntament podrà elaborar normatives o circulars de règim intern sobre uniformitat de gala o altres uniformitats, sempre 
que no s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb allò establert en altres normes de nivell superior. 

Secció 2a. 
Vestuari i presentació 

Article 20 
Les peces d’uniforme hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació i de neteja pels policies que les tinguin assignades, 
per donar una correcte imatge corporativa al ciutadà.
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Secció 3a. 
Emblemes 

Article 21 
Els emblemes tenen la inalitat d’identiicar externament les persones que formen part del cos de la Policia Municipal. 
Existeixen quatre emblemes diferents: 
L’emblema de pit. 
L’emblema de la peca de cap. 
L’emblema de brac. 
L’emblema identiicador individual. 

Article 22
L’emblema de pit identiica exteriorment els membres de la Policia Municipal d’Olot ja que portarà l’escut de l’Ajuntament. 
Aquest haurà de dur-se a la part superior esquerra del pit, centrat sobre la butxaca de la jaqueta, polar o polo, o en un espai 
similar en altres peces que no tinguin butxaca. 
L’emblema de la peça del cap i de braç, han de portar l’escut de la ciutat.
L’emblema identiicador personal, és el número TIP (de la targeta d’identiicació personal).

Article 23 
Els membres del cos de la Policia Municipal disposaran d’un carnet professional especíic i la placa del cos. El carnet inclourà, 
com a mínim, la seva fotograia actualitzada, nom i cognom, número professional, DNI i categoria i serà expedit per l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya, segons la normativa vigent o, en el seu defecte, per l’Alcalde. La placa portarà 
l’escut del cos. 

Article 24 
És obligatori dur el carnet professional. Els membres de la Policia Municipal tindran l’obligació d’exhibir-lo quan els sigui 
requerit, per tal d’identiicar-se davant la ciutadania amb motiu de qualsevol intervenció. 

Article 25 
L’emblema identiicador individual és el número de policia que serveix per individualitzar a un policia de la resta de membres 
del cos. És obligatori portar-lo sempre ben visible, al lloc on es determini, en la peça exterior que es vesteixi en aquell moment 
de I’uniforme reglamentari. La identiicació mitjançant aquest codi no exceptua la identiicació amb el carnet professional 
quan aquesta sigui demanada. 

Article 26
El número professional de l’agent de policia es composarà de tres xifres numèriques i s’assignarà amb increments d’una 
unitat per ordre en la llista d’aprovats admesos per convocatòria o per data d’arribada al cos. És personal i intransferible i 
l’agent el conservarà durant tota la seva vida professional a l’Ajuntament d’Olot.

Secció 4a. 
Normes d’uniformitat 

Article 27 
L’uniforme és d’ús obligatori per a tots els membres del cos durant la totalitat de la jornada laboral. 
Els agents hauran d’utilitzar-lo de forma correcta i complert. S’abstindrà d’utilitzar: peces en desús o pròpies d’altres funcions 
o destinacions diferents a les realitzades; samarretes interiors d’un color diferent del negre; peces de roba interior que 
sobresurtin de les peces reglamentàries; mitjons d’un color diferent del negre; mitjons estampats; peces malmeses o brutes; i 
les peces de la uniformitat amb els botons sense cordar (excepte el superior del coll).
Per a l’ús de la uniformitat, formats, tipologies i complements, s’haurà d’estar al que s’estableixi per normativa interna. 

Article 28
Fora de l’horari de servei, actes que es deriven de la seves funcions, assistència a cursos i jornades de formació, està prohibit 
l’ús de I’uniforme o de les peces de vestuari que el composen.
Quan una peça de la uniformitat quedi en desús, serà retornada a la prefectura si aquesta és demanada. 

Article 29
Els policies municipals d’Olot quan realitzin compareixences a jutjats en horari de servei, ho faran correctament uniformats. 
Fora d’hores de treball, assistiran a les sales de judici sense I’uniforme reglamentari, però hauran de vestir amb correcció, 
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evitant assistir a judicis vestint pantalons curts o de bany, samarretes sense mànigues (tipus imperi), o sabatilles d’estiu (tipus 
xancles), com a mostra de respecte a l’autoritat judicial. 

Article 30
La pèrdua o sostracció de peces de vestuari o de l’equipació policial, s’ha de comunicar immediatament a la prefectura 
pel conducte reglamentari. Aquesta disposarà la pràctica de la informació pertinent per esclarir els fets i determinar si pot 
comportar culpa o negligència que constitueixi falta disciplinària. 
 
Article 31 
Aquells membres del cos que per raó del servei estiguin excepcionalment autoritzats a prestar-lo sense I’uniforme reglamentari 
han de vestir de manera correcta i adequada a la missió que portin a terme, utilitzant com a mitjà d’identiicació el carnet 
professional i la placa del cos.

Article 32 
Els comandaments han de vetllar per què els membres de la Policia duguin correctament I’uniforme durant la prestació del 
servei, tant pel que fa a la netedat com a l’estat de conservació. A aquests efectes, podran realitzar les revistes que estimin 
necessàries. 
Correspon al cap del cos la revista general de tot el personal. 

Article 33
Els caps dels respectius torns hauran de vetllar per la correcta aparença externa dels agents, tant de vestuari com de presentació. 
A tal efecte, corregiran les deiciències observades a l’inici del seu torn i en donarà compte als seus superiors en el cas que 
aquestes no hagin estat corregides o es donin de manera reiterada. 

Capítol lI

Imatge corporativa

Secció 1a. 
Motivació

Article 34
L’agent al servei de la Policia Municipal tindrà sempre present que del seu comportament i competència depèn el prestigi i la 
imatge de l’Ajuntament i del mateix cos. Per això actuarà sempre amb les qualitats necessàries de professionalitat i disciplina, 
educació i incorruptibilitat, i ajustarà la seva actuació a la més estricta imparcialitat, integritat i dignitat. En tot moment el 
tracte del policia serà un exemple d’educació i bones maneres.

Secció 2a. 
Tracte amb el ciutadans

 Article 35 
Els membres del cos facilitaran a la ciutadania protecció, assessorament i col·laboració per permetre el Iliure exercici de Ilurs 
drets individuals o col·lectius, així com pel que fa al compliment del Ilurs obligacions. Sempre que el ciutadà ho necessiti, se 
l’informarà i assistirà en allò possible. 

Article 36 
Es dispensarà un tracte acurat i cortès al ciutadà, abstenint-se de qualsevol mena de violència o incorrecció verbal; es cuidarà 
la manera de gesticular, s’evitarà entrar en polèmica i es farà servir el tractament de “vos” o “vostè”, com a norma general. 
Aquesta correcció s’extremarà en els casos de formulació de denúncies, retirada de vehicles de la via pública, requeriments 
d’identiicació i, en general, en tots els casos en què, per la seva naturalesa, es pugui interpretar que els ciutadans hi tenen 
una especial sensibilitat. 

Secció 3a. 
Relacions amb els mitjans de comunicació 

Article 37
Les informacions als mitjans de comunicació sobre intervencions de la Policia Municipal es canalitzen a través del Servei de 
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Premsa de l’Ajuntament de Olot o, si és el cas, del portaveu del servei designat a I’efecte. 

Article 38 
En cas que els representants dels mitjans de comunicacions sol·licitin una primera aproximació o una ampliació de les dades 
facilitades, el membre del cos de la Policia Municipal receptor els remetrà el cap de torn que, si no fos possible consultar 
amb el cap del cos o amb els caps d’àmbit, podrà informar si les dades demanades no són reservades ni sobre fets greus. 
En qualsevol cas, es limitarà a descriure els fets i la intervenció de la Policia Municipal de manera clara i breu, sense afegir 
valoracions. Dels fets que, per la seva naturalesa, no puguin divulgar-se, no es facilitarà cap dada. 
 
Article 39 
Respecte a la relació dels membres del cos amb els mitjans de comunicació, 
1. El membre del cos de la Policia Municipal uniformat que estigui prestant servei no podrà negar-se a ser fotograiat o 
ilmat; encara que si el que capta la imatge i el mitja que la utilitzi en fessin un mal ús, l’ Ajuntament d’oici o a instància de 
I’interessat podrà exercir contra aquests les accions legals previstes per I’ordenament jurídic.
2. En I’acte d’una detenció o en aquelles intervencions en què I’aparició del rostre del membre del cos de la Policia Municipal 
en els mitjans de comunicació pogués suposar un perill per a la seva seguretat o integritat personal, es sol·licitarà al mitja de 
comunicació que desiguri els trets més representatius dels membres del cos que hi intervenen. 

Secció 4a. 
La salutació 

Article 40 
La salutació és la manifestació externa d’educació i respecte i, per tant, és obligatòria per a tots els membres del cos. 

Article 41 
La salutació s’efectuarà sempre que es vesteixi I’uniforme i la gorra o qualsevol altre peca de cap. Consistirà a dur amb 
naturalitat la ma dreta a la visera de la gorra a l’alçada de la templa. 

Article 42 
Respecte de la salutació durant un acte, 
1. S’ efectuarà la salutació i es romandrà en la posició de “ferms” durant la interpretació dels himnes estatal i autonòmic tant 

propi com estranger. 
2. En el supòsit d’anar descobert es prescindirà de la salutació i es mantindrà la posició de “ferms”. 
3. Si durant aquest acte s’està prestant un servei que suposi una especial responsabilitat, l’eicàcia del qual podria veure’s 

afectada per l’observança de la salutació, se’n prescindirà discretament i es centrarà I’atenció en la tasca encomanada, 
encara que mantenint tant com sigui possible una actitud digna envers la signiicació de I’acte. 

Article 43 
Se saludarà de la forma reglamentaria: 
- Les autoritats estatals i estrangeres, autonòmiques i municipals. 
- Les persones amb un grau superior o similar, pertanyents a qualsevol cos de seguretat, les quals hauran de correspondre a 

la salutació. 
- Qualsevol ciutadà, quan aquest es dirigeix al membre del cos de la Policia Municipal o quan el membre del cos de la Policia 

Municipal es dirigeixi a ell. 

Secció 5a. 
La imatge personal 

Article 44 
Els membres de la Policia Municipal, per tal de garantir adequadament la pròpia seguretat personal i mantenir una aparença 
externa conforme amb la dignitat del cos i la institució que representen en el compliment del seu servei, s’abstindran 
d’utilitzar: collarets visibles en coll o en el canell; anells (fora de les aliances); portar el cabell més llarg de mitja melena sense 
recollir (excepte les agents femenines); pírcings o arracades (excepte les de punt a les orelles); i, en general, qualsevol altre 
guarniment que limiti la capacitat de moviments o faci perillar la seva integritat física; així com portar tatuatges visibles 
vestint l’uniforme. 

El personal masculí es presentarà correctament afaitat i en cas de dur barba o bigoti, haurà de lluir-los arreglats i amb unes 
dimensions discretes. 
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Article 45
No es permetrà l’estada d’uniforme en bars, o llocs similars, a excepció que el servei a efectuar ho requereixi. S’exceptuarà 
l’entrada durant breus moments per prendre un refresc, cafè o similars. No es poden consumir begudes alcohòliques durant 
les hores de servei. Excepcionalment, el cap de la Policia podrà autoritzar estades per motius aliens al servei i de durada 
superior a l’autoritzada. 

Capítol llI

Armament 

Secció 1a. 
Drets i obligacions en relació a I’armament 

Article 46 
Els membres de la Policia Municipal, en formar part d’un institut armat, estan obligats, de forma general, a dur I’armament 
reglamentari. 
Només es podrà dispensar de portar I’armament de manera excepcional i temporal, quan així es disposi de forma expressa i 
per escrit pel cap de la policia, i sempre de forma justiicada. 
També es pot disposar que no es porti armament o retirar-se en els casos que es determinen de forma expressa en aquest 
reglament o en disposicions legals o reglamentaries de caràcter disciplinari o preventiu. 

Article 47 
Els policies municipals tindran dret a que l’Ajuntament els lliuri I’armament bàsic necessari pel compliment de les seves 
funcions. 
L’armament serà de titularitat municipal i s’assignarà als policies municipals segons el procediment i d’acord amb el que 
s’estableix en aquest reglament. 

Article 48 
Els membres de la Policia Municipal en l’exercici de les funcions pròpies no podran dur armament de titularitat privada, 
Ilevat d’autorització expressa prèvia pel cap del cos. 

Secció 2a. 
Assignació, dispensa i retirada de I’armament 

Article 49 
Als funcionaris de carrera, en el moment de la presa de possessió, se’ls lliurarà l’armament bàsic conjuntament amb el carnet 
professional. 
Al personal en pràctiques i interins se’ls assignarà I’armament bàsic, excepte arma de foc i munició. 

Article 50 
L’assignació de I’arma de foc que la prestació del servei implica en els termes d’aquest reglament, exigeix la superació d’una 
sèrie de proves, que consistiran en: 
1er.- Proves psicotècniques destinades a descartar trastorns de personalitat o desadaptacions socials greus que puguin afectar 

el raonable, proporcional i diligent ús de l’arma. 
2on.- Proves mèdiques per detectar impediments físics que afectin l’ús de I’arma. 
3er.- Proves mèdiques, i psicotècniques si calguessin, per a detectar el consum habitual de substancies que puguin crear 

dependència. 
La superació del curs de formació especíic a què fa referència la Llei de policies locals, habilitarà als membres de la Policia 
Municipal per dur armes de foc, sempre que la realització i superació de les proves i exercicis de capacitat per portar arma de 
foc es realitzin per part de l’Escola de Policia de Catalunya. 

Article 51 
Els membres de la Policia Municipal que tinguin assignada un arma de foc estaran obligats a: 
1er.- Realitzar les proves psicotècniques i mèdiques periòdiques de control per tal de detectar possibles alteracions que 

poguessin fer aconsellable la retirada temporal o deinitiva de l’arma. 
2on.- Dur a terme els reciclatges periòdics d’habilitat en I’ús de l’arma, mitjançant els cursos i les practiques de tir programades.
3er.- Realitzar proves mèdiques, i psicotècniques si calguessin, per detectar el consum habitual de substancies que puguin 

crear dependència. 
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Article 52
Es obligació dels policies municipals dur l’armament bàsic durant la prestació del servei, però l’ús s’ha de limitar exclusivament 
a les actuacions que en I’exercici de les funcions ho requereixin segons els casos previstos per la llei. 
No serà necessari dur I’armament bàsic en les següents situacions: 

- en l’assistència a cursos, seminaris, congressos, o activitats de naturalesa anàloga. 
- en actes protocol·laris, o de representació del cos, la compareixença als quals no impliqui una prestació directa de servei, 

o protecció d’autoritats, 

Article 53
A proposta de la prefectura de la Policia Municipal, l’Alcalde establirà aquells serveis en què per les seves característiques no 
és necessari dur armament, concretant la classe de servei i I’armament dispensat. 

Article 54 
L’Alcalde podrà retirar previ informe tècnic i mitjançant resolució, amb caràcter temporal o deinitiu, l’arma de foc així com 
els altres elements de l’armament bàsic, en els casos següents: 

- per impediments físics sobrevinguts. 
- per incapacitat manifesta o deiciències greus en l’ús de l’arma. 
- pel alteracions psíquiques. 
- per desadaptacions socials greus. 

Article 55 
En el cas de retirada de l’arma reglamentària, el funcionari haurà de retornar-la junt amb la documentació corresponent a la 
mateixa i la clau de l’armer. 

Article 56 
El cap de la Policia, el sergent o el cap del torn, com a mesura cautelar davant situacions de caràcter excepcional, podran 
ordenar motivadament la suspensió i retirada preventiva de l’ús de l’armament dels membres de la policia posant aquest fet 
en immediat coneixement del superior jeràrquic, qui ho traslladarà a l’ Alcalde que determinarà sobre la retirada temporal o 
deinitiva de l’arma en el seu cas i, si s’escau, les mesures complementàries a prendre. 

Secció 3a. 
Tipologia de I’armament 

Article 57
L’armament bàsic que composa la dotació reglamentària dels membres de la Policia Municipal, sense perjudici de les 
modiicacions legals que puguin introduir-se en la matèria, és: 

1.- L’arma de foc, consistent en una pistola semiautomàtica. 
2.- La munició, 
3.- La defensa, que haurà d’ésser rígida, de forma cilíndrica, de color negre, resistent i Ileugera i amb extrem rodó. 
4.- Les manilles. 

Article 58 
Serà armament opcional però no de dotació, l’esprai de defensa personal homologat, o la defensa extensible. Per portar aquest 
armament opcional caldrà autorització del cap de la Policia. 
Serà armament de dotació general per als vehicles patrulla, la pistola de pebre o la pistola elèctrica.
Serà armament de dotació general el fusell anestèsic que serà utilitzat a demanda del servei de recollida d’animals o per 
iniciativa dels agents actuants davant situacions en què un animal representi un perill real per la població.

Secció 4a. 
Ús de I’armament 

Article 59
Durant la prestació del servei I’armament s’haurà de portar dins de les fundes reglamentaries. 

Article 60 
El policies municipals hauran de tenir en compte que l’ús de I’armament s’ajustarà als casos previstos per la llei i sota els 
principis de proporcionalitat, congruència i oportunitat. 
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Article 61
L’arma de foc és un mitja de caràcter excepcional que només podrà ser utilitzat sota la cobertura de la normativa existent i per 
aquells casos molt taxats que la normativa preveu. 

Article 62 
Els policies municipals, en el marc de les circumstàncies que concorrin, hauran d’adoptar mesures d’avís verbal amb caràcter 
previ a l’ús de l’arma de foc, i en el cas que haguessin de fer-ne us, sempre que els fos possible, evitaran disparar a zones vitals 
de la persona, amb la intenció de reduir el risc de lesions greus; així mateix evitaran fer ús de l’arma de foc si existeix un risc 
raonable per a terceres persones. 

Article 63 
En tots aquells casos en que s’hagi fet ús de l’arma de foc els policies municipals n’han d’informar immediatament al 
comandament jeràrquic superior, i així ins arribar al cap del cos. A part, caldrà informar a l’autoritat judicial sobre les 
circumstàncies de l’actuació policial, de manera independent a què també s’hagi d’informar sobre la comissió d’un delicte a 
l’autoritat judicial.

Article 64
Correspon al Cos de Mossos d’Esquadra la reconstrucció detallada dels fets, la recollida d’indicis i les proves balístiques que 
posteriorment calgui realitzar.

Article 65 
La defensa reglamentària només es podrà utilitzar en els supòsits de certa gravetat, als efectes de contenir o repel·lir agressions 
contra la pròpia persona o tercers, sota els principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. 

Article 66 
L’emmanillament d’una persona només es realitzarà en els supòsits de la detenció i de la forma que menys perjudiqui a la 
reputació de la persona privada de llibertat. 
De manera excepcional, en el cas d’una persona que estigui en un estat de gran excitació a causa d’alteracions greus de la 
percepció de la realitat, o a causa del consum de substàncies estupefaents, i que amb les seves accions violentes puguin causar 
lesions a terceres persones o a ella mateixa, es podrà procedir a la reducció d’aquesta persona i, si s’escau, a l’emmanillament, 
als simples efectes de reduir el risc de lesions, i tenint present que cal posar aquesta persona en immediata disposició dels 
serveis mèdics d’urgències, perquè la puguin tractar. Sobre aquest fet excepcional s’informarà per escrit al cap de la Policia i 
es farà oici al Jutjat de Guàrdia pel seu coneixement. 

Article 67
Els agents podran portar esprais de defensa (lacrimogen) homologats. Caldrà adequar el seu ús a una situació greu i sota els 
principis d’oportunitat, proporcionalitat i congruència.

Article 68
Els agents que acreditin tenir el curs de defensa extensible la podran portar de servei. Només es podrà utilitzar en els 
supòsits de certa gravetat, als efectes de contenir o repel·lir agressions contra la pròpia persona o tercers, sota els principis de 
congruència, oportunitat i proporcionalitat.

Article 69
Els vehicles policials aniran dotats de pistoles de pebre o elèctriques. Per agafar-la del vehicle i poder-ne fer ús, caldrà 
l’autorització prèvia del cap de torn o del responsable de servei. Aquest armament és limita a casos greus en què sigui 
necessari reduir a una persona molt agressiva i es pugui suposar que serà més lesiva una intervenció amb els recursos 
ordinaris que la que es pugui fer amb aquestes armes.
El principi d’ús d’aquestes dues armes serà la de mínima lesivitat, sota els principis generals de  proporcionalitat, oportunitat 
i congruència. 
Abans de fer-ne ús, el policia haurà d’haver valorat que la persona no pugui prendre mal en caure a terra o per quedar 
momentàniament amb la capacitat de visió reduïda.
En cas d’utilització d’aquestes armes el cap de torn informarà de manera immediata al sergent de guàrdia i aquest al cap del 
cos. Es farà un informe escrit adreçat al cap sobre la intervenció.

Article 70
Els agents que tinguin retirada la seva arma reglamentària de manera provisional, podran sol·licitar l’assignació d’una pistola 
de pebre als simples efectes d’autoprotecció.
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Per poder-ne fer us hauran d’haver sol·licitat permís previ al caporal o responsable del torn.
Un cop inalitzat el servei, guardaran la pistola de pebre en l’armer personal.

Secció 5a. 
Manteniment i custodia de I’armament 

Article 71 
Amb caràcter general, correspon a l’Ajuntament la conservació i reposició de I’armament. En aquest sentit, es faran les 
preceptives revisions de l’armament que preveu la normativa.
La custòdia de I’armament correspon al policia que té l’arma assignada, així com el seu manteniment en bones condicions 
d’us.
 
Article 72
En cap cas els policies podran variar o introduir modiicacions en les característiques tècniques originaries de I’armament. 
En el supòsit d’avaries o deiciències en I’armament, els policies hauran de posar-ho en coneixement del superior jeràrquic, 
abstenint-se de manipular-la. 

Article 73 
En el cas de pèrdua, sostracció o robatori de l’armament o de la seva documentació (inclòs el seu deteriorament) els policies 
ho comunicaran immediatament al superior jeràrquic, sense perjudici de presentar immediatament la corresponent denúncia 
per la sostracció o robatori.
 
Article 74 
Les armes de foc hauran de dipositar-se en els armers assignats durant els serveis en què no sigui necessari dur-les (per 
exemple en la custòdia de detinguts). També en acabar el servei caldrà dipositar l’arma en l’armer que el funcionari tingui 
assignat, on quedaran sota la custòdia de l’ Ajuntament. 
Només en casos excepcionals i necessàriament justiicats, a proposta del cap de la Policia i autoritzats per resolució de l’Alcalde, 
es podrà autoritzar que un policia pugui endur-se l’arma reglamentària fora de les hores de servei. Aquesta autorització 
especial serà temporal i per raons d’autoprotecció.

Article 75 
Els armers disposaran de sistemes de tancament que assegurin que l’accés es realitza únicament per part de l’agent que la 
tingui assignada. No obstant això, existirà una segona clau de seguretat de tots els armers que serà custodiada pel cap de la 
Policia Municipal o comandaments en qui aquest delegui. 

Article 76 
L’armament no es podrà prestar o cedir a cap persona, ni dipositar-lo en els vehicles. Tampoc es podrà intercanviar l’arma o 
l’armer ni prestar o cedir la clau d’aquest, 

Article 77 
En el supòsit de jubilació, baixa temporal o deinitiva a la plantilla, compliment de sanció disciplinària o defunció del policia 
durant la prestació del servei, I’armament i la documentació seran Iliurats immediatament a I’Ajuntament, mitjançant el cap 
de la Policia, als efectes de garantir la seva custòdia i control, i es comunicarà a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil. 

Article 78 
La Policia Municipal disposarà d’un Registre de l’armament Iliurat a cada policia, en el que hi constaran necessàriament 
les dotacions Iliurades al policia, el número identiicatiu de l’arma de foc i les revisions sofertes per l’armament. En aquest 
registre es deixarà constància de l’armament de titularitat privada que tingui el policia. 

Secció 6a. 
Arma de foc particular 

Article 79 
Els policies que vulguin una arma de foc particular necessitaran fer la comunicació preceptiva a l’Alcalde, d’acord amb 
la normativa aplicable. Un cop obtinguda la segona arma de foc, caldrà comunicar a l’ Ajuntament el tipus i identiicació 
d’aquesta arma. 
L’arma de foc particular serà de titularitat privada. La custòdia correspon al policia que I’hagi sol·licitat, el qual serà plenament 
responsable del seu ús. 
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Article 80
Excepcionalment, I’Alcalde podrà autoritzar i ordenar amb motiu de manca de dotacions d’armes de foc de titularitat 
municipal, l’ús durant el servei d’armes de titularitat privada, sempre que tinguin las característiques propis de I’arma de foc 
reglamentària. 
En aquest cas, caldrà presentar comprovant de l’última revista de l’arma de foc conforme es troba en bon estat de conservació 
i funcionament. 
Les armes de titularitat privada, que prèviament autoritzades, s’utilitzin en la prestació del servei, quedaran sotmeses al 
mateix regim jurídic que l’establert per les armes de titularitat municipal. 

Article 81 
En el supòsit de defunció del policia, la segona arma haurà de ser lliurada pels familiars o  hereus a la Intervenció d’Armes, 
segons el procediment establert al vigent Reglament d’Armes. 

Article 82 
En el cas de baixa temporal o deinitiva de I’agent o retirada de l’arma de foc reglamentària, l’Ajuntament ho comunicarà a la 
Intervenció d’Armes, als efectes corresponents respecte de la segona arma de titularitat privada. 

Capítol lV

Els vehicles 

Secció 1a. 
Característiques dels vehicles

Article 83
La Policia Municipal estarà dotada de vehicles equipats adientment per tal de desenvolupar les funcions que el cos té 
encomanades amb eicàcia i seguretat. 
Els vehicles del Cos estaran degudament identiicats com vehicles policials d’acord amb la normativa aplicable a les Policies 
Locals de Catalunya. Incorporaran la identiicació de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
La Policia Municipal podrà fer ús de vehicles sense cap distintiu extern en la prestació de determinats serveis o intervencions 
en els que, la no exteriorització de la presència sigui fonamental per aconseguir la inalitat o aquelles altres situacions no 
vinculades a intervencions, tals com representacions.

Secció 2a. 
La conducció d’emergència i l’aparcament 

Article 84
En el seu patrullatge ordinari, els agents de la Policia Municipal han de complir de manera escrupolosa les normes de trànsit.
Quan hagin d’anar a una emergència faran ús dels llums prioritaris i sirenes per advertir de la seva presència i hauran de 
prendre totes les mesures necessàries per garantir que amb la seva conducció no es generin situacions de perill per a la resta 
d’usuaris de la via inclosos els vianants.
En horari de descans nocturn evitaran tot el possible l’ús de les sirenes.
Quan arribin al seu destí per donar cobertura a un servei, els conductors dels vehicles patrulla miraran de deixar el vehicle respectant 
les normes d’estacionament. Només en els casos en què el servei a cobrir pugui semblar de certa gravetat, els conductors podran 
deixar el vehicle patrulla en espais no reservats per l’aparcament ordinari, però només durant el temps imprescindible. 
Per d’altres gestions no urgents, queda prohibit deixar el vehicle patrulla en una zona prohibida a l’estacionament.

Capítol V 

Instal·lacions i Material en general

Article 85
Els agents del cos han de tenir cura de les instal·lacions i en general del material. Si detecten alguna anomalia en el material, 
en el funcionament o en les instal·lacions, n’han d’informar immediatament als superiors. 

Article 86 
En cas de pèrdua o deteriorament del material o danys en les instal·lacions es realitzaran les gestions d’informació necessàries 
per tal d’investigar els fets. 
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Si de la investigació es desprengués l’existència de culpa o negligència, sense perjudici de les responsabilitats disciplinaries, 
es podrà repercutir l’import de la reposició del material o la reparació deis danys a l’agent causant, sempre que de la resolució 
es determini negligència inexcusable o culpa. 

Article 87 
Els agents, durant la prestació del servei, no poden dur ni utilitzar cap material que no estigui autoritzat per la prefectura. 

TÍTOL IV 

PREMIS I DISTINCIONS 

Capítol 1

Els premis i les distincions 

Article 88
La Llei 16/1991 de les policies locals, dins del capítol IV relatiu a les distincions, condecoracions i recompenses, estableix a 
l’article 45, apartats 1 i 2, que els reglaments especíics de la policia local poden establir un règim d’atorgament de distincions i 
de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o circumstàncies. També estableix que les distincions, condecoracions 
i les recompenses han de constar en l’expedient personal del funcionari i poden ser valorades com a mèrit en els concursos 
de provisió de llocs de treball. 

Article 89
Atorgament i classes de condecoracions
1. Els membres del cos de la Policia Municipal podran ser recompensats amb les següents condecoracions al mèrit policial:

a) Medalla d’or.
b) Medalla d’argent.
c) Medalla de bronze.

2. L’atorgament de les medalles d’or correspondrà al Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcalde-President de la corporació.
3. L’atorgament de la medalla de plata correspondrà al Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcalde-President de la corporació.
4. L’atorgament de la medalla de bronze correspondrà a l’Alcalde-President de la Corporació, a proposta del regidor de 

Seguretat i se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament.
5. El format de les medalles serà el que es preveu a l’annex 1 d’aquest Reglament.

Article 90
La medalla d’or
La medalla d’or, amb distintiu de color vermell, podrà ser concedida a títol individual per recompensar les següents actuacions 
policials:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mort, sempre que no s’hagi produït per negligència, imperícia o 

accident i no afecti el prestigi del cos. En serà beneiciari el cònjuge supervivent o els hereus legítims.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilacions o ferides greus que derivin en una incapacitat total, 

amb les condicions ixades a l’apartat anterior.

Article 91
La medalla d’argent
La medalla d’argent podrà concedir-se a títol individual en els casos següents:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilació o ferides greus de les quals no es derivi la incapacitat 

total. El distintiu serà de color vermell.
b) Tenir una actuació exemplar i extraordinària o que representi un gran risc, o remarcable pel compliment de serveis de 

reconeguda importància, de la qual derivi prestigi per al cos de la Policia Municipal. El distintiu serà de color blau.

Article 92 
La medalla de bronze
La medalla de bronze podrà concedir-se a títol individual en els casos següents:
a) Resultar lesionat com a conseqüència d’un acte de servei, sempre que no hagi existit imprudència, imperícia o cas fortuït. 

El distintiu serà de color vermell.
b) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin un mèrit per al cos de la 

Policia Municipal. El distintiu serà de color blau.
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c) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals o realitzar estudis professionals o cientíics de caràcter 
policial que comportin prestigi per al cos de la Policia Municipal. El distintiu serà de color blau.

Article 93 
La concessió especial de medalles
Les condecoracions previstes als articles precedents podran concedir-se també als membres d’altres cossos policials, 
institucions, entitats, associacions i particulars, amb requisits similars als establerts per als membres de la Policia Municipal.

Article 94 
Les felicitacions
1. Els membres del cos de la Policia Municipal poden ser felicitats per recompensar les actuacions que es considerin meritòries 

quan no concorrin els requisits establerts per a l’atorgament de medalles.
2. Les felicitacions seran concedides per l’Alcalde-President de la Corporació a proposta del regidor de Seguretat, relectides 

documentalment, i es faran constar a l’expedient personal dels afectats.
3. Les felicitacions podran ser individuals o col·lectives.

Article 95 
La concessió especial de felicitacions
Les felicitacions previstes a l’article anterior podran concedir-se també als membres d’altres cossos policials, institucions, 
entitats, associacions i particulars, amb requisits similars als establerts per als membres de la Policia Municipal.

Article 96 
La placa d’antiguitat
1. Per haver complert un total de 25 anys en servei actiu com a Policia Municipal d’Olot o per haver complert 25 anys en servei 

actiu, com a professional dels cossos i forces de seguretat al servei del ciutadà.
2. En el cas en què en un mateix funcionari puguin arribar a donar-se les dues circumstàncies previstes en l’apartat anterior, 

només es prendrà en consideració una d’elles als efectes del còmput dels 25 anys de servei actiu. En aquest cas el funcionari 
manifestarà la seva preferència per un o altre reconeixement.

3. La placa d’antiguitat només es donarà al funcionari que, arribant als 25 anys de servei, estigui en actiu en la Policia 
Municipal d’Olot. 

Article 97 
Els membres honoraris 
1. Els membres del cos de la Policia Municipal que durant la seva trajectòria professional hagin destacat de forma meritòria 

podran ser distingits, en arribar la seva jubilació, amb la concessió del títol de membre honorari del cos, amb categoria 
superior a la que tinguin, amb efectes honoríics.

2. També podrà atorgar-se aquesta distinció excepcionalment a ciutadans que, per la seva relació continuada i sempre 
meritòria amb el cos o la seva col·laboració en fets rellevants, en resultin mereixedors.

3. La condició de membre honorari s’atorgarà per mitjà d’una resolució del Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde-
President.

Article 98 
La Comissió per a la proposta de guardons
1. Amb caràcter previ i preceptiu, es reunirà cada any en una data anterior a la de la festa patronal de la Policia Municipal, la 

Comissió per a la proposta de guardonats.
2. La Comissió estarà integrada pel membre amb més antiguitat a la Policia Municipal d’Olot, pel cap de la Policia Municipal 

i pel regidor de seguretat, que serà qui la presidirà.
3. A partir dels informes disponibles, la Comissió examinarà les actuacions de durant l’any que es puguin considerar 

meritòries, decidint sobre quines d’aquestes mereixen ser distingides. De la mateixa manera, la Comissió elevarà una 
proposta a l’Alcalde-President sobre el grau en què caldria guardonar cadascuna de les actuacions escollides. El contingut 
de l’informe serà justiicat i serà orientatiu per a la decisió inal de l’Alcalde-President de la Corporació. 

Article 99
Revocació de medalla
En el cas que algun condecorat amb una medalla cometi algun acte contrari a la dignitat individual, professional o social, se li 
revocarà la concessió, previ incoació, d’oici o a instancia de part, d’un expedient contradictori L’acord deinitiu l’ha d’adoptar 
el Ple de l’ Ajuntament i comportarà la supressió de la condecoració de l’expedient personal i la prohibició de la utilització 
pública de les medalles. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
Única.- Les disposicions del present Reglament s’aplicaran: 
1.- Als funcionaris de serveis especials subescala Policia Municipal, bé siguin de carrera, en pràctiques o interins que prestin 

servei actiu. 
2.- Al personal d’altres administracions que es trobin en situació de comissió de serveis a la plantilla de la Policia Municipal 

d’Olot. 

ANNEX 1

MEDALLES I DISTINTIUS

MEDALLA OR MEDALLA ARGENT MEDALLA BRONZE

Dist. Vermell Dist. Vermell Dist. Blau Dist. Vermell Dist. Blau

 
SOLAPA SOLAPA SOLAPA SOLAPA SOLAPA

Característiques medalla: Escut de metall recobert del color especíic, amb relleu de lletres i escut. Les lletres sense color, 
l’escut inclou els colors. Diàmetre de 4 cms.

Llaç distintiu: cinta de roba del color indicat de 2,5 cm. d’amplada i 5 d’alçada, amb agulla metàl·lica.

Solapa: quadrets de roba a sos colors segons disseny, de 1,2 cm per cada lateral
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OLOT

ANUNCIde l’Ajuntament d’Olot, sobre aprovació deinitiva del Reglament de serveis de la Policia Municipal.
De conformitat amb el que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, s’anuncia als efectes legals oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, número 16, de 23 de gener de 2013, es va publicar el text íntegre del Reglament de serveis de la Policia Municipal.
Olot, 25 de gener de 2013

JOSEP m. COROmINaS baRNaDaS

alcalde president

PG-326658 (13.029.114)

Anuncis de l’Administració local


